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Diário do Comércio
 FIEMG faz avaliação positiva de aprovação da reforma da previdência em Minas https://bit.ly/3hQEYRj
 PEC 55 é aprovada em 1º turno https://bit.ly/2Dn9svd
 Crédito do BDMG na segunda fase do Pronampe chega a R$ 203 milhões https://bit.ly/2Gjc8uN
 Exportações rendem fôlego ao parque guseiro em Minas https://bit.ly/32Ra58S
 Commodities estão em patamares recordes https://bit.ly/3bjjwSp
 Solatio investe R$ 1 bi em geração distribuída https://bit.ly/2ESODsf
Hoje em Dia
 Pronampe: BDMG lança segunda fase do programa no Estado, com crédito de R$ 203 milhões
https://bit.ly/31SDKzr
TV Record
 Ministério da Economia e BDMG lançam nova fase do Pronampe em Minas https://bit.ly/2EPdXiN
Estado de Minas
 Pandemia mergulha país na recessão, mas pior já passou https://bit.ly/3gNWLat
 FIEMG aponta metais na Bacia do Rio Paraopeba antes de tragédia em Brumadinho https://bit.ly/34RW4dQ
 Ministério da Economia lança em Minas nova fase do Pronampe https://bit.ly/2Z0jQk9
 COVID-19: municípios do Norte de Minas recebem ventiladores pulmonares https://bit.ly/3i5etYx
 Reforma aprovada em 1º turno https://bit.ly/32T5Idq
 Quatro parcelas de R$ 300 serão pagas até dezembro https://bit.ly/2YUiQ0M
 Reformas e a queda do PIB https://bit.ly/2ESO2qv
Blog do PCO
 Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte é lançado em MG
https://bit.ly/2YZsOhw
TV Inter TV Grande Minas Globo Montes Claros
 FIEMG entrega respiradores para hospitais do Norte de Minas durante cerimônia em Montes Claros
https://bit.ly/2GnykEf
Jornal de Notícias Montes Claros
 FIEMG Norte recebe 100 respiradores nesta sexta https://bit.ly/3gRKSA7
 Confiança cresce em mais de 90% dos setores industriais https://bit.ly/31SNEkB
 Indústria https://bit.ly/3hVb5z9
 A foto e o fato https://bit.ly/3gVAqaS
 Reforço dos bombeiros https://bit.ly/2Dq6K8e
 FENICS 2020 https://bit.ly/2ETh7Si
O Norte de Minas Monte Claros
 Norte de Minas ganha 90 respiradores https://bit.ly/2GeuDAu
Gazeta de Varginha
 Suspensão do contrato e redução da jornada de trabalho são prorrogadas https://bit.ly/2Z1cf4S
 FIEMG Regional Sul entrega respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19 https://bit.ly/333LJsT
Folha de Sabará
 FIEMG Regional Sul entrega respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19 https://bit.ly/2EIMuiS
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Jornal da Cidade Poços de Caldas
 Santa Casa recebe 25 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/2ENQYVa
Jornal Diário do Aço Ipatinga
 FIEMG doa mais cinco mil máscaras a hospitais e entidades da Regional Vale do Aço https://bit.ly/3jJbNAd
Portal Amirt
 Hospitais no Vale do Aço recebem mais de cinco mil máscaras doadas pela FIEMG https://bit.ly/3jH5op9
 Monte Carmelo recebe 4 respiradores doados pela FIEMG https://bit.ly/3gZz92N
Rádio Santa Cruz
 Perspectiva do fim da taxa de incêndio agrada empresários, mas o poder público manifesta receio
https://bit.ly/3jApilu
Gazeta Minas
 Pequenas empresas mineiras podem ter acesso a crédito com condições especiais https://bit.ly/2QOujdK
Gazeta Norte Mineira
 Amams pede doação de mais 150 respiradores para Norte de Minas https://bit.ly/3lKDnyz
 Zé Reis agradece estado e Fiemg pelos respiradores https://bit.ly/3gR36BX
Essencial Ar
 SESI oferece condições especiais para teste de Covid-19 https://bit.ly/3jGfDdo
 Regularização ambiental em pauta na FIEMG https://bit.ly/31QCjkU
O Tempo
 Acordo destina R$ 1 bilhão para reparação de danos no rio Doce https://bit.ly/3gSjWQE
 Com tombo histórico no PIB, Brasil entra em recessão técnica https://bit.ly/3blGdW6
 Assembleia aprova reforma da Previdência em primeiro turno https://bit.ly/3bkMDEQ
 'Minas deve receber metade dos US$ 32 bi previstos para 5 anos' https://bit.ly/3jEJvXy
Folha de S. Paulo
 Bancos divergem em previsões para economia em 2020 após dados do segundo trimestre https://bit.ly/31RjUUZ
 Auxílio emergencial, agora de R$ 300, vai até dezembro https://bit.ly/32I8rpW
 O pior passou https://bit.ly/31QohQf
 Com restrições às compras, taxa de poupança atinge maior nível em cinco anos https://bit.ly/2EPIbCf
O Estado de S. Paulo
 PIB tem queda recorde, mas manutenção de auxílio deve dar fôlego no 2º semestre https://bit.ly/31QBmZX
 Câmara aprova lei que abre o mercado de gás https://bit.ly/2YZOTMN
O Globo
 Bolsonaro promete enviar reforma administrativa https://bit.ly/2ES7Mdr
 País tem pior trimestre da história, mas inicia recuperação gradual https://bit.ly/3hTHUwf
 Governo anuncia prorrogação de auxílio com valor de R$ 300 https://bit.ly/3gRXffE
Correio Braziliense
 Só para futuros servidores https://bit.ly/3lBicyW
Veja
 Bancos e corretoras projetam retomada para o PIB do segundo semestre https://bit.ly/3lFgv3z
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